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1.Γενικά 

Εκπλnκτικό μεγόλος είναι ο αριθμός 

των Κυπρίων Ιεραρχών που υπnρέτnσαν 

μετό τnν όλωσn τον Ελλnνισμό και τnν Ορ

θοδοξία μακριό από τnν ιδιαίτερn τους πα

τρίδα. Κύπριοι κλnρικοf ποίμαναν το λαό ως 
Πατριόρχες όπως ο Κωνσταντινουπόλεως 

Γερόσιμος οΓ' (1794-1797). οι Αντιοχείας 

Σίλβεστρος (1724-1766). Ανθέμιος (1791-
1813) και Σπυρίδων (1891-1898), οι Αλεξαν
δρείας Ιωαννίκιος (1645-1657), Παίσιος 

(1662-1678)Παρθένιος (1678-1688) και Κυ
πριανός (1766-1783) n υπnρέτnσαν σε Μn
τροπολιτικούςΘρόνους και μαρτύρnσαν 

υπέρ πίστεως και πατρίδος όπως ο Δnμn

τσόνnς Φιλόθεος Χατζnς (1795-1821) και ο 
Νικομnδεfας Αθανόσιος Καρύδnς (1821). 
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο υπnρέτnσαν 

ανόμεσα σ' όλλους ο Αγκύρας Σεραφείμ 
Πισσίδιος τον 18ο αιώνα, ο Νικομnδείας Πα

νόρετος (1821-1838) ο Μεσnμβρίας Σαμου
ιΊλ ( 1835-36 )ο οποίος υπι'φξε επίσnς Σχο
λόρχnς τnς Μεγόλnς του Γένους Σχολnς ο 

επίσnς Μεσnμβρίας Χαρίτων Ευκλείδnς 

(1896-1906), οΧαλκnδόνος Παρθένιος 
(1777-1790) ο επίσnς Χαλκnδόνος Γερόσι
μος (1810-20), ο Κώου Παγκρότιος (1843-
53) ο Δnμnτριόδος και Ζαγορός Αθανό
σιος Κασσαβέτnς (1794-1821) καθώς και ο 
Λογκρίδος Αγαθόγγελος Μυριανθούσnς 
(1833-1852). Στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
εκτός από τους προαναφερθέντες Πα

τριόρχες αναφέρονται ο Μέμφιδος Νεκτό

·ριος Ιορδανίδnς (1909-1924) καθώς και ο 
Μαρεώτιδος Διονύσιος (1940-1942). Αξίζει 
να σnμειωθεί ότt σι'ψερα στο Πατριαρχείο 

αυτό uπnρετούν οι Κύπριοι Μnτροπολίτες 
Ειρnνουπόλεως Πέτρος ΡιρούταςΜακόριος 

και ΚαΜς Ελπίδος Παύλος. Στο τρίτο στn 
σειρό από τα πρεσβυγενn Πατριαρχεία, 

αυτό τnς Αντιοχείας. αναφέρονται οι τρεις 
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προμνnμονευθέντες Πατριόρχες καθώς 

και ορισμένοι Μnτροπολίτες όπως ο Χαλε

πίου Νεκτόριος Ιορδανίδnς (1892-1909) 
πριν εκλεγεί ως Μέμφιδος στο Πατριαρ

χείο Αλεξανδρείας και ο Επιφανείας Ιωαννί

κιος στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο τέταρ
το Πατριαρχείο, αυτό των Ιεροσολύμων 

έχομε και τον μεγαλύτερο αριθμό Κυπρίων 

Ιεραρχών όπως ο Πέτρας Μελέτιος Μαπέ

ος (1836-1867), ο Κυριακουπόλεως Δανιnλ 
Ιωαννίδnς (1886-1897), ο Ιορδόνου Επιφό
νιος Μαπέος (1881-1908) ο Νεαπόλεως 
Μελέτιος (Φεβρ. 1884 - Αύγ. 1884) ο Ιορ
δόνου Μελέτιος Κρονίδnς 1908-1918) ο 
Γόζnς Φιλnμων καθώς και αρκετοί όλλοι. 

Στο ίδιο Πατριαρχείο υπnρετούν και σnμε

ρα αρκετοί Κύπριοι όπως ο Τιβεριόδος 

Γρnγόριος και ο Ασκόλωνος Αρκόδιος. 

Εκτός από αυτούς αναφέρονται και 

πολλοί όΜοι που υπnρέτnσαν τον λαό ως 

πνευματικοί καθοδnγnτές του στις κοινό

τnτες των ελλnνικών ιστορικών πατρίδων n 
και τπς διασπορός. Ειδικn αναφορό γίνεται 

στον ιερατικό προϊστόμενο τnς Νιαζλn τnς 
Μικρός Ασίας Αρχιμανδρίτn Ματθfα Παυ

λίδn (1878-1919) που σφαγιόστnκε από 
τους Τούρκους, στον Αρχιμανδρίτn Θεοφύ

λακτο Θnσέα που πnρε ενεργό μέρος 

στnν Επανόστασn του 1821. στον λόγιο 
Αρχιμανδρίτn Ιερώνυμο Μυριανθέα (1838-
1898) Διευθυντn τnς Θεολογικnς Σχολnς 
τουΣταυρού Ιεροσολύμων και αργότερα 

ιερέα τnς Ελλnνικnς κοινότnτας του Λονδί
νου, στον Αρχιμανδρίτn ΓαβριιΊλ Καραπα

τόκn (1869-1953) πού υπnρέτnσε τον Ελ
λnνισμό του Πόντου τόσο στnν 

Τραπεζούντα όσο και στο Βατούμ, και
στους Αρχιμανδρίτες του Παναγίου Τόφου 

Νικόλαο Χριστοδούλου ( 1864-1909), Ιουβε-
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νόλιο Ελευθεριόδn ( +1939) και Πολύδωρο
Νικολαlδn. Παρά πολλών άλλων κλnρικών 

δυστυχώς, τα ονόματα και n πνευματικι'Ί 
τους προσφορά παραμένουν άγνωστα 

λόγω των δυσκόλων ιστορικών στιγμών που 

έζnσε το Γένος κατά τnν περίοδο τnς Τουρ
κοκρατίας όσο και εξαιτfας τnς ανυπαρξfας 

κάποιας ειδικι'Ίς μελέτnς που θα φώτιζε το 
εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό θέμα. Για μερι

κούς από αυτούς που έδρασαν μακριά από 

τnν ιδιαfτερn τους πατρfδα μετά τnν όλωσn 
μαθαfνομε κάποιες πλnροφορfες από τn 
δnμοσfευσn ορισμένων εγγράφων που βρf

σκονται σε κρατικό αρχεfα ι'Ί βιβλιοθι'Ίκες 

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Μn

τροπολfτnς Τρωάδας Βενέδικτος που έζnσε 

στα τέλn του 18ου αιώνα και στις αρχές του 

19ου αιώνα. 

2. Η ζωή του 

Ιδιαfτερα σnμαντικό στοιχεfα για τn 

ζωι'Ί του Μnτροπολfτn Τ ρωόδος Βενέδικτου 

εfναι αυτό που περιλαμβάνονται σε επτά 
έγγραφα των χρόνων 1831 και 1832 τα 

oπofa βρίσκονται στο Κρατικό Αρχεfο τnς 

Ελλάδας. Τα έγγραφα αυτό δεν εfναι διαφω
τιστικό για πολλές από τις πτυχές τnς ζωι'Ίς. 

του. Σύμφωνα με αυτό ο Βενέδικτος γεννι'Ί
θnκε περί τα μέσα του 18ου αιιiJνα στnν 
Κύπρο, άγνωστο όμως σε ποιό μέρος. Δεν 

γνωρίζομε ούτε τι μόρφωσn είχε, όπως επί

σnς και ούτε τι υπnρεσίες πρόσφερεστο 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως όπου και 

προχειρίστnκε σε Μnτροπολίτn Τρωάδας. 

Πιθανότατα να υπnρέτnσε στnν πε

ριοχι'Ί τnς αρχαίας πόλnς τnς Τροίας στn 

Μικρό Ασία. Στn συνέχεια σύμφωνα με τις 

εξιστορι'Ίσεις του στα έγγραφα αυτό, μετέ

βnκε στn Μολδοβλαχία όπου και παρέμεινε 

μέχρι το 1826. Εκεί υπι'Ίρχαν δυο Μnτροπό
λεις, αυτές τnς Ουγγροβλαχίας και τnς 

Μολδοβλαχίας, οι οποίες υπι'Ίγοντο στο Οι

κονομικό Πατριαρχείο. Δεν γνωρίζομε όμως 

αν ο Βενέδικτος μετέβnκε ως aπεσταλμένος 

του Πατριόρχn n από δικι'Ί του πρωτοβου-

λία. Πρέπει νασnμειωθεί ότι στn Μολδο
βλαχία μετέβαιναν κατά καιρούς αρκετοί 

Κύπριοι, που είτε διενεργούσαν εράνους 
χάριν των Μοναστnριών και τnς Εκκλnσία

ςτου νnσιού είτε υπnρετούσαν ως ιερατι

κοί προϊστάμενοι n δάσκαλοι στις εκεί Ελ
λnνικές κοινότnτες. Ανάμεσα τους και ο 

ονομαστός Διδάσκαλος τnς Ακαδnμίας 

Βουκουρεστίου Μάρκος Πορφυρόπουλος 

(1660-1716). Γνωστn είναι επίσnς n απο
στοΜ από τον nγούμενοΜαχαιρό, του Αρ
χιμανδρfτn Χαραλάμπου και του διακόνου 

Κυπριανού, μετέπειταΕθνομόρτυρα Αρχιε

πισκόπου Κύπρου, για διεξαγωγι'Ί εράνων. 

Ο Κυπριανός παρέμεινε στn συνέ

χεια εκεί για αρκετό χρόνο, φοίτnσε στnν 

Ελλnνικι'Ί ΣχοΜ !οσίου και υπnρέτnσε με 
υπόδειξn του nγεμόνα Μιχαι'Ίλ Σούτσου 

εφnμέριος τnς κοινότnτας. Τελικό επέ

στρεψε στnν Κύπρο το 1802. 

ο Βενέδικτος σε μεγόλn nλικία επέ

στρεψε και αυτός στnν Κύπρο, το 1826, για 
να περάσει το υπόλοιπο τnς ζωι'Ίς του με 

τους συγγενείς του. Τα πράγματα όμως 
δεν τα βρι'Ίκε όπως τα ανέμενε αφού στο 

νnσr επικρατούσανπανόθλιες συνθι'Ίκες 
διαβίωσnς εξαιτίας τnς κακοδιοfκnσnς εκ 

μέρους των Τούρκων Κυβερνώτων. 

Παρόλλnλα ο φθόνος κάποιων χαι

ρεκόκωνυπnρξε καθοριστικός ώστε να 

εγκαταλείψει σύντομα τnν Κύπρο και να 

καταφύγει πάμπτωχος στnν Ελλάδα. Από 
Πατριαρχικόέγγραφο τnς περιόδου αυτι'Ίς 
με nμερομnνία 25 Φεβρουαρfου 1827 μα
θαίνουμε κάποιες επιπρόσθετες πλnροφο

ρfες για τn ζωι'Ί του. Συγκεκριμένα με το 

έγγραφο αυτό ο Βενέδικτος καλείται να 

επιστρέψει αμέσως στn Μονn Κύκκου που 

αnοκαλείται «Μονι'Ί τnς μετανοίας του», 

γιατί n παρουσία του είναι απαραfτnτn σ' 
αυτι'Ίν. 

Από ότι φαίνεται τελικό προτίμnσε 

να μεταβεί στnν Ελλάδα για λόγους που 

αγνοούμε. 



Τnν περfοδο αυτι\ τόσο κατό τn διάρ

κεια τnς Εnαvόστασnς όσο και κατό το διό
στnμα που κυβέρνnσε τnν Ελλόδα ο Καπο

δίστριας, αναφέρονται πόρο πολλοf 
ιερόρχες που είχαν εγκαταλείψει περιοχές 

που δεν απελευθερώθnκαν και κυνnγnμένοι 

από τους κατακτnτές ζnτούσαν τn βοι'Ίθεια 

του Ελλnνικού κρότους. Ήταν φυσικό αδύ

νατn n εκκλnσιαστικr'Ί τακτοποfnσn των κλn
ρικών αυτών και το μόνο που μπορούσε να 

κόνει n Ελλnνικr'Ί πολιτεfαnταν να τους πα
ράσχει κόποια οικονομικr'Ί βοr'Ίθεια. 

Στn στοργr'Ί και στn φροντfδα του κρό

τους και ειδικό του κυβερνnτn Ιωόννn Καπο
δfστρια (1776-1831) κατέφυγε και ο Βενέδι
κτος. Τnν περfοδο αυτn εrχε τον τίτλο του 

τιτουλόριου, δnλαδr'Ί αρχιερέα που δεν έχει 

ποfμνιο και ο οποrος απονέμεται σε ανώτε

ρο κλnρικό εfτε για λόγους τιμnτικούς προς 

το πρόσωπο εfτε για λόγους διακονfας και 
παροχr'Ίς υπnρεσιών προς τnν Εκκλnσrα. 

Η nρώτn του επιστολr'Ί προς τον κυ

βερνι'Ίτn έχει nμερομnνfα 12.7.1831 και με 

αυτr'Ί ζnτεf τn βοr'Ίθεια του ενώ παρόλλnλα 

εκθέτει τα σχετικό με τn ζωr'Ί και τις περιπέ

τειες του. ΟΚαποδfστριας δεν έμεινε όπρα

γος στις παρακλr'Ίσεις του Βενέδικτου και με 

έγγραφο του nμερομnνfας 16.7.1831 προς 
τnν Γραμματεfα των Οικονομικών δfνει εντο

λές να τον συνδράμουν οικονομικό. Με νέα 

του επιστολr'Ί nμερομnνrας 18.9.1831 οΒενέ
δικτος ευχαριστεf τον Κυβερνr'Ίτn για τnν 

όμεσn του ανταπόκρισn και ζnτεr επιπρό

σθετn βοι'Ίθεια. 

Το τέταρτο έγγραφο, το σχετικό με τον 

Βενέδικτο προέρχεται απότnν Γραμματεfα 

τωνΕκκλnσιαστικών, έχει nμερομnνία 

19.3.1831 και με αυτό του ζnτεfται να μετα
βεf στο Άστρος για να εγκαινιάσει τnν Εκ

κλnσfα τουΑγ!ου Νικολάου. Δυο μr'Ίνες αρ

γότεραστις 6.5.1832 ο Βενέδικτος αποστέ
λλει νέα επιστολι'Ί, προς τnν Γραμματεία 

των Εκκλnσιαστικών αυτr'Ί τn φορό και ζnτό 
να του δοθεf διαβατr'Ίριο για να μεταβεf 
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στnνΕυρώπn όπου πιστεύει ότι θα ζr'Ίσει 

καλύτερα. 

Με τnν επιστολr'Ί του αυτrΊ υπογραμ

μfζειταυτόχρονα και το γεγονός ότι για πε

ρισσότερους από εννέα μι'Ίνες που βρf

σκεται στnν Ελλόδαδεν του έχουν ανατεθεf 

κόποια εκκλnσιαστικό καθr'Ίκοντα και ζει 

κότω από δύσκολες συνθι'Ίκες ζωι'Ίς. 

Τnν fδια παρόκλnσn απευθύνει και με 

νέα του επιστολr'Ί nμερομnνfας 25.6.1832 
όπου και αναφέρει ότι προτfθεται να ανα

χωρr'Ίσει για τnν Μασσαλfα με τον ιεροδιά

κονο του. Το δε τελευταrο έγγραφο που 

μας είναι γνωστό για τον Βενέδικτο έχει 

nμερομnνία και πάλι 25.6.1832 και με αυτό 
n Γραμματεία των Εκκλnσιαστικών δίνει 

εντολές στον Διοικnτr'Ί Ναυπλfου και Άρ
γους να του χορnγnθεf Διαβατr'Ίριο. 

Στn συνέχεια πιθανότατα ο Βενέδι

κτος ανεχώρnσε για τnν Ευρώπn όπου και 

έζnσε μέχρι το τέλος τnς ζωr'Ίς του. Δεν 

πρέπει, μόλλον να παρέμεινε στnν Ελλόδα 

αφού το ονομό του απουσιάζει από τους 
μαζικούς διορισμούς Αρχιερέων που έγι

ναν το 1833. γπnρέτnσε και αυτός, όπως 
και τόσοι όλλοι Κύπριοι κλnρικοr, τον Ελλn

νισμό μακριό από τnν ιδιαίτερn πατρfδα. 

Ας ελπίσουμε ότι n ιστορικr'Ί έρευνα θα 

μας δώσει κόποια επιπρόσθετα στοιχεία 

για τn ζωr'Ί του. 
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